
Planeten Pluto havde brug for en astronaut til at udforske rummet. Fløms meldte sig. Og da der ikke var nogle andre frivillige blev Fløms valgt. 

? Fløms første mission var en tur omkring Pluto, rejsen var på 7232 km, omregn til m= ______________m 

Da Fløms var på vej, alt gik fint. Men pludselig blev han skudt op i vejret, hurtigere end det var planlagt. Der var nemlig en lille Flyms der havde taget fjernebetjeningen til Fløms UFO. Netup, Uranus, Saturn, Jupiter og Mars røg 

forbi vinduet og pludselig styrede Fløms ned.  

? Fløms havde fløjet 6 milliarder km og landede på Jorden. Hvor mange 0er er der i en milliard = _________stk. 

Først var Fløms skræmt, med synes det var mega sejt. Han tog en selfie, med da FB var gået ned, blev han sur og hamrede hånden ned i katapultsædet. Så han røg ud og landede lige midt i en Rumvæsen festival.  

Fløms vandt præmien, en rød ballon, for bedste udklædte. 

På vej tilbage til UFOen, mødte han en pige. Hun spurgte medens hun pustede en stor tyggegummiboble: ”Er det dit rumskib?”, men for Fløms lød det bare som ”blablablabla”, så han gik lige forbi, uden at svare.  

Inden afgang var det tid til at tanke benzin. 1 liter koster 10 shabab dollars og Fløms UFO flyver 100.000 km pr liter. 

? Hvor mange liter skal Fløms tanke til turen hjem som er på 6 milliarder km  =______________l 

? Hvad koster det at tanke Fløms UFO= _____________________shabab dollar 

Så fløj Fløms hjem, han blev modtaget som en helt. Han havde to gode souvenirer med hjem: en rød ballon og en klat lyserød tyggegummi i håret.  

Indsendt af 5c, Sct. Jørgens Skole, Helligkorsvej 42A, 4000 Roskilde. 

 

På Pluto levede et sundt og raskt lille væsen. Han hed Fløms, du kan se ham på tegneserien herover.  

? Et døgn  på Pluto er 6 døgn og 9 timer. Omregn til jordtimer =___________timer.  

Fløms boede i en helt almindelig familie, og havde ingen venner. Han var lidt usædvanlig, fordi han var 1½ år, og stadig boede hjemme.  

? Hvor mange år er Fløms i menneskeår, hvis 1 år er = 20 menneske år = ___________år. 

Matematikeventyret om ”Fløms rejse ud i rummet”. 


